
Mail aan de ouders van alle leerlingen, dinsdag 12 januari 21:30 uur 
 
Aan de ouders van leerlingen van SG Were Di 
 
 
Geachte ouders 
 
 
Een kort bericht naar aanleiding van de persconferentie van vanavond. 
 
De lockdown zal voortduren tot 7 februari. Dat was geen verrassing. Later deze week zullen we u 
inlichten over de aanvullende maatregelen die we nemen voor het afstandsonderwijs.  
 
Wel een verrassing was de anderhalve-meter-maatregel voor de examenleerlingen in ons onderwijs. 
“Zoveel mogelijk,” voegde de minister-president eraan toe.  
We denken deze maatregel donderdag aanstaande te kunnen invoeren. We hebben een dag 
voorbereiding nodig. 
 
Deze maatregel vraagt natuurlijk iets van de school vraagt, namelijk de onderwijsruimten zo inrichten 
en het onderwijs zo organiseren dat er voldoende afstand gehouden kan worden. Maar het vraagt 
niet alleen iets van de school. Ook de leerlingen zijn aan zet. Van hen verwachten we  voortdurende 
oplettendheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Kijken waar je loopt, zien wie er ook in beweging is, 
zorgen dat je afstand houdt. Ook in het lokaal: op de aangewezen plekken gaan zitten, niet 
rondlopen in de onderwijsruimte. Wilt u dat, liefst zo snel mogelijk, met uw kind of kinderen 
bespreken? 
 
Misschien wilt u liever niet dat uw kind woensdag naar school gaat, omdat de anderhalve meter 
afstand dan nog niet overal gerealiseerd kan worden. In dat geval kunt u uw kind thuis houden 
morgen. We vragen u om dat op de bekende manier telefonisch door te geven en erbij te zeggen, dat 
het vanwege de anderhalve meter afstand is. We zien uw kind dan graag donderdag weer op school.  
 
De school kiest er niet voor om morgen geen les te geven, omdat we menen dat met voldoende 
oplettendheid en verantwoordelijkheidsgevoel de docenten en leerlingen samen kunnen zorgen voor 
een veilige omgeving, ook als er enigszins geïmproviseerd moet worden. Om die reden gaan de 
schoolexamens van Vmbo-4 GT ook gewoon door, morgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
S.M. (Sietse) Hoogeboom 
manager onderwijs havo/vwo 
 


